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Nesta terça-feira (13), professores e coordenadores das 
escolas inscritas no Programa Educar para Reciclar, ação de-
senvolvida por meio da parceria entre a Secretaria de Educa-
ção e o Instituto Eurofarma, se reuniram para participar de 
mais um encontro de formação. Durante toda a manhã, os 
educadores compartilharam ideias e experiências com foco 
na temática ambiental, a fim de inserir o tema às atividades 
pedagógicas aplicadas em sala da aula. 

No encontro foram discutidas as diversas formas de de-
senvolver ações por meio da presença de imagens.  Segundo 
as formadoras do Instituto Eurofarma, estimular os alunos 
a observar lugares e enquadrar detalhes ajudam a construir 
uma visão estética dos percursos diários. Neste sentido, os 
passeios, caminhadas, paisagens, cenários, elementos da 
natureza, as obras de arte, entre outros, aguçam o olhar e a 

Alunos da educação infantil 
participam de projeto de prevenção 

e combate a Dengue

Professores debatem ações pedagógicas sustentáveis em 
encontro de formação do Programa Educar para Reciclar

A direção do CEMEB Carlos Drummond de Andrade desenvolveu com todos os 
alunos da escola um projeto que tem como principal objetivo prevenir a Dengue, 
doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a escola, a ação foi 
desenvolvida em parceria com a Secretaria de Higiene e Saúde que disponibilizou 
aos alunos panfletos explicativos sobre a doença, além de um vídeo educativo 
que também abordou o tema. 

Em sala de aula, os professores explicaram às crianças que a melhor forma de 
se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a 
criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular 
água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus ve-
lhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, 
cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.

Com o objetivo de divulgar o trabalho desenvolvido, a profa. Francisca Elieuda 
de Souza percorreu o bairro Jardim Rainha com os alunos do Pré II, que em contato 
com os comerciantes e moradores, desempenharam o papel de multiplicadores da 
informação, reproduzindo à comunidade toda a aprendizagem adquirida na escola. 

Ao retornar, eles também percorreram toda a unidade escolar em busca de possí-
veis focos transmissores da doença. Com base no que aprenderam, os alunos desen-
volveram atividades de pintura e confeccionaram cartazes, dobraduras que foram 
expostos no pátio da escola.

imaginação das crianças, provocando experiências e, conse-
quentemente, conhecimento. 

Outro tópico abordado foi à importância do contato com 
a família e comunidade. Em meio aos temas e experiências 
compartilhadas, os alunos poderão obter maior conhecimen-
to de si, da sua origem, de seu meio, de sua comunidade, de 
sua família, compreendendo que o meio ambiente nada mais 
é o local onde eles estão inseridos.

Com base nos debates, os professores participaram de 
uma dinâmica na qual encenaram situações envolvendo cinco 
setores: público, privado, coletivo, sustentabilidade e nature-
za. As apresentações contaram um pouco da história de Ita-
pevi, demonstrando que, a partir do conhecimento do próprio 
entorno, é possível desenvolver conscientização e educação 
ambiental no que diz respeito à preservação, redução de des-
perdícios, reaproveitamento de materiais, entre outros. 


